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TIANENQUES

“Valoro la confiança 
amb els pacients”

Nova atenció a 
la ciutadania
Comunicació 
més directa

NOU WEB 
MUNICIPAL
Enfocat a les 
necessitats 
dels usuaris, 
amb tràmits 
més simples.

OFICINA 
D’ATENCIÓ 
CIUTADANA
Amb taulells 
específics per 
a Habitatge i 
Medi Ambient.

CANAL DE
WHATSAPP
Una nova via 
directa de 
comunicació 
amb l’Ajunta-
ment. 

L’Ajuntament de Tiana entra 
en una nova era de comuni-
cació amb la ciutadania, i es 
posa al servei de les tianen-
ques i els tianencs amb tres 
nous instruments: la pàgina 
web municipal, l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana i el 
canal de WhatsApp. 

L’Ajuntament 
de Tiana 
es posa al 
servei de les 
necessitats 
ciutadanes

MÉS INFORMACIÓ    P. 4 I 5

El web tiana.cat es renova 
completament per ser més 
útil. El nou disseny està pen-
sat per resoldre les necessi-
tats bàsiques dels usuaris. 
L’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana, als baixos de 
l’Ajuntament, estrena 
dos nous serveis: l’oficina 

de Medi Ambient i la 
d’Habitatge. 
I el WhatsApp es converteix 
en una via de consulta direc-
ta i d’informació personalit-
zada, que posa en contacte 
l’Ajuntament i la ciutadania.
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Els llogaters 
dels pisos 
socials de 
Can Gaietà 
respiren més 
tranquils

LES CLAUS DEL MES

1
Innovació

El nou web mu-
nicipal tiana.cat 
transformarà la 
manera com el veí 
es relaciona amb 
l’Ajuntament. Trà-
mits més fàcils.

3
Prevenció

La bústia ètica, 
una eina contra la 
corrupció, també 
s’activarà en breu. 
Es podran formular 
denúncies anòni-
mes.

2
Transparència

En unes setmanes 
s’activarà un portal 
de pressupostos 
municipals. Podrem 
saber en què es 
gasta cada euro 
municipal.

Isaac 
Salvatierra

ALCALDE
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Després d’un mes intens, els 
llogaters i llogateres dels 
pisos de protecció oficial 
de Can Gaietà respiren més 
tranquils. L’anunci per part de 

l’empresa concessionària, sense infor-
mar l’Ajuntament, d’una pujada del gas 
pel 2023 i una refacturació retroactiva 
del 2022 desorbitades van activar les 
alarmes. Des de l’equip de govern hem 
forçat un acord signat amb Visoren per 
evitar que es girin més rebuts retroac-
tius i no s’apliquin les noves tarifes. 
Hem posat el cas en mans de Consum, 
hem donat assessorament jurídic al veï-
nat per centralitzar les reclamacions i 
ens hem coordinat tots els ajuntaments 
afectats per fer una auditoria de gestió. 
En paral·lel, la regidora Núria Amado 
supervisa les actuacions pendents al 
bloc, a causa d’un dèficit de manteni-
ment.

Sí als pressupostos, no a l’alarmisme
Els pressupostos del 2023 ja avancen 
després que el ple hagi tombat les 
al·legacions presentades per un regidor 
del grup d’ERC, cosa que n’ha retardat 
l’aprovació definitiva. Amb les primeres 
dades d’execució pressupostària del 
2022 –la foto final estarà disponible 
com cada any amb la liquidació– s’ha 
confirmat que les al·legacions que la 
portaveu d’ERC va presentar al pres-
supost 2022 tampoc tenien raó de 
ser. S’havien pressupostat 803.000 € 

d’ingressos per l’impost per la plusvàlua 
i s’han recaptat 826.000 €. Es va fer 
una estimació prudent calculant els in-
gressos dels últims 7 exercicis i aplicant 
una reducció del 35% en previsió al nou 
mètode de càlcul i a les devolucions de 
l’impost motivades per les sentències 
del TC del 2017, 2019 i 2021.

Les al·legacions de l’oposició demana-
ven que la reducció fos del 25%, menor i 
tot que aquest 35% que es va aplicar. So-
bre l’import de construccions, la recap-
tació ha estat de 571.000€, per damunt 
dels 562.000€ pressupostats. De la taxa 
de llicències, s’han recaptat 162.000 € i 
s’havien pressupostat 141.000 €. Amb la 
liquidació es podrà analitzar l’efecte de 
les devolucions de la plusvàlua per les 
sentències judicials. 

La Diputació, que té delegada la gestió 
tributària, analitza totes les reclama-
cions i dona prioritat a les més antigues 
i de més volum per reduir interessos 
de demora. En cap cas les devolucions 
posaran en perill les finances muni-
cipals, ni és cert que s’hagin recaptat 
700.000 € menys dels previstos, com 
s’ha dit al ple. Els pressupostos tenen 
una funció redistributiva perquè els 
ingressos retornen a la ciutadania en 
serveis públics i en polítiques socials 
i comunitàries. Intentar crear pànic o 
demanar retallades amb dades parcials 
de l’exercici passat és irresponsable. 

L’Ajuntament, al costat 
dels veïns i veïnes
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 E S P A I  P Ú B L I C

Millores a la xarxa d’aigua
Inversió per garantir el bon servei

SERVEIS

Tiana és a punt de rebre 
la inversió més gran de les 
últimes dècades per millo-
rar la xarxa de distribució 
d’aigua. Agbar —abans, 
Sorea— farà sis obres per 
un valor total de 449.027 
euros per canviar canona-
des. L’Ajuntament ha signat 
un conveni amb l’empresa 
perquè, abans que acabi la 
concessió, aquest mateix 
any, faci totes les inversions 
que tenia pendents.

Petició de l’Ajuntament
En virtut del contracte de 
gestió, Agbar havia de mi-
llorar la xarxa any rere any, 
i en els últims temps, no ho 
havia fet. L’Ajuntament va 
reclamar a l’empresa que fes 
la feina pendent, i això és el 
que permetrà ara la inversió 
de gairebé mig milió d’euros. 
En general, els treballs 
consistiran a canviar les 
canonades de fibrociment 
per unes d’un material més 
resistent, per fosa dúctil. 
També s’instal·laran nous 
hidrants, que serveixen com 
a punt de subministrament 
d’aigua en cas d’incendi. 

“Per l’eficiència”
“És una inversió que rever-
teix en la millora de la xarxa 
d’aigua, en la reducció de 
les avaries i en l’eficiència 
del subministrament”, diu 
la regidora d’Espai Públic, 
Núria Amado. 
En total, són sis interven-
cions, en els punts de Tiana 
on s’havien detectat més 
avaries en els últims anys: 
Riera de Tiana, entre els 
carrers Sol i Sant Josep; pg. 
de la Vilesa, entre c. Pau 
Giralt i c. Carme Donada; 
camí de l’Alegria; c. Roderic 
Robert; c. Josep París, i c. Can 
Guinart i Castellar. 
Aquesta última obra serà 
la de més envergadura, i 
els treballs duraran cinc 
setmanes.  

OBJECTIU: 
POSAR FI A LES 
FUITES I AVARIES

FRENAR LES PÈRDUES
En el context 
d’emergència climàtica 
i de sequera persistent, 
és important evitar les 
fuites d’aigua que té 
la xarxa i garantir la 
màxima eficiència en la 
distribució. 

GRANS AVARIES
En els últims mesos, 
s’han produït diverses 
incidències pel mal 
estat de conservació 
en la xarxa d’aigua. La 
més greu va ser el 9 
de setembre passat. La 
xarxa es va avariar en 
quatre punts diferents 
al carrer Matas i al 
passeig de la Vilesa, 
deixant 380 cases sen-
se aigua. 

MAPA D’OBRES

camí de l’Alegria

Riera de Tiana

c. Roderic Robert

c. Carme Donada

c. Castellar

c. Can Guinart

Passeig de 
la Vilesa

c. Josep
Parísc. Roderic

Robert

L’Ajuntament 
ha aconseguit 
el compromís 
d’Agbar 
d’invertir més 
de 400.000 
euros en 
obres 
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L’AJUNTAMENT, 
AL SERVEI DE 
LA CIUTADANIA

 C O M U N I C A C I Ó

NOVA WEB: 
TRÀMITS 
QUE ES FAN 
MÉS FÀCILS

NOUS SERVEIS A L’OFICINA 
D’ATENCIÓ CIUTADANA

HABITATGE
A l’apartat 
“Habitatge” 
de la nova 
pàgina web, 
l’Ajutament 
posa a l’abast 
de la ciutadania 
tota la informa-
ció disponible, 
i fa més fàcil 
l’accés al regis-
tre d’habitatge 
assequible.

La remodelada Oficina d’Atenció 
Ciutadana, als baixos de 
l’Ajuntament, permet fer tots els 
tràmits municipals. Amb un nou 
sistema de torns, adjudica les cites, 
que també es poden demanar per 
telèfon i a la pàgina web. A més, hi 
ha un taulell per a consultes especí-
fiques d’Habitatge i un altre de Medi 
Ambient, per a totes les gestions del 
porta a porta. 

FAMÍLIES
Des de l’opció 
“Suport a les 
famílies”, es 
pot accedir, 
per exemple, 
a les beques 
d’educació, 
obtenir-ne tota 
la informació i 
presentar im-
mediatament la 
sol·licitud que 
correspongui. 

L’Ajuntament 
estrena un 
nou sistema 
de relació 
directa amb 
la ciutadania 
per fer més 
àgils tots els 
tràmits i més 
transparent 
la gestió 
municipal

Fins ara, l’Ajuntament informa-
va la ciutadania. Ara, es posa 
al seu servei. Comença un nou 
concepte de relació entre les 
persones i l’administració, que 

es posa en marxa amb la renovació 
total del web tiana.cat, la nova Oficina 
d’Atenció Ciutadana, i el canal de 
WhatsApp municipal.

“La idea és que l’Ajuntament es posa 
al sevei de la ciutadania, i no al revés. 
Per això, per exemple, el web de 
l’Ajuntament està dissenyat pensant 
en les necessitats que poden tenir les 
persones, i a partir d’aquí, donant solu-
cions molt concretes per resoldre-les”, 
explica l’alcalde, Isaac Salvatierra. 

A la pestanya Serveis, hi ha el catàleg 
de tot el que ofereix l’Ajuntament de 
Tiana —Cultura, Esport, Educació, 
Seguretat—, i al costat de cada descrip-
ció, hi ha un botó per fer sol·licituds 
directes. A la pestanya Tràmits, aparei-
xen totes les gestions municipals, i un 
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URBANISME
El menú “Urba-
nisme” dona 
accés directe 
a la sol·licitud 
de permisos 
i també, per 
exemple, a la 
comunicació de 
la instal·lació de 
plaques foto-
voltaiques i als 
ajuts correspo-
nents de l’IBI.

CULTURA
A més de 
difondre l’oferta 
cultural del mu-
nicipi, l’apartat 
“Cultura” 
permet fer ges-
tions freqüents 
com consultar 
la disponibilitat 
d’una sala cul-
tural i llogar-la 
per organitzar-
hi activitats. 

enllaç directe per fer-les en un sol clic. 
El menú és intuïtiu, pràctic i clar, i està 
pensat per resoldre problemes i no per 
perdre-hi temps. 

El nou model de relació directa de 
l’Ajuntament amb la ciutadania es 
reforça a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana, que obre un servei específic 
d’Habitatge i un altre de Medi Am-
bient, amb cita prèvia i personal 
especialitzat. 

I entra en funcionament també un nou 
canal de WhatsApp, que permet acce-
dir a la informació municipal, avisar 
d’incidències, fer tràmits i gestions i 
contactar amb l’alcalde. El canal ofe-
reix informació generada automàtica-
ment i també permet rebre notifica-
cions personalitzades. “La intenció és 
crear una comunitat ciutadana i fer 
poble també a través del WhatsApp”, 
diu l’alcalde. Per accedir-hi, només 
cal guardar el número 600002233 a 
l’agenda del mòbil. L’alcalde, Isaac Salvatierra, fent proves del nou web municipal. AJ TIANA

NOU CANAL DE 
WHATSAPP: VIA 
DIRECTA AMB 
L’AJUNTAMENT
El canal permet fer 
preguntes directes 
i obtenir respostes 
automàtiques, i és, a 
més, una via de comu-
nicació personalitzada 
de l’Ajuntament amb 
la ciutadania. 

Guarda’t 
el número:
600002233
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 E D U C A C I Ó

“El procés d’aprenentatge 
no acaba quan deixem 
d’estudiar, es fa al llarg de 
tota la vida, i l’educació és 
una eina indispensable per 
construir ciutadania i per 
fer un poble més crític, més 
exigent i més viu”. 
La regidora Susanna Capell 
resumeix així el concepte 
del poble educador, que es 
tradueix en una quarantena 
d’accions cada any. 
Una part es fan a les escoles 
mateix, com el taller Dona i 
ciència, que ofereix refe-
rents femenins als alumnes 
de 5è de primària a partir de 
petits experiments, o els ta-
llers d’alimentació saludable 
o per fer un ús raonable del 
mòbil. També hi ha activitats 
encaminades a pal·liar els 
efectes de la pandèmia en la 
salut mental, com el projecte 
El bosc de Lem, dirigit a nens 

i nenes d’entre 6 i 11 anys i 
als seus mestres, que treba-
lla a les aules les emocions, 
els valors i els sentiments. 
Per als adolescents, es fan 
xerrades sobre salut mental 
a l’institut o activitats per 
prevenir les addicions, com 
el programa Joc de claus, de 
Projecte Home.

L’escola bressol El Més Petit de Tots ha estrenat aquest curs un hort, amb la col·laboració de famílies voluntàries. AJ TIANA

Per a la gent gran, s’han po-
sat en marxa accions de for-
mació sobretot en l’àmbit de 
la salut, com un taller sobre 
la diabetis i un altre sobre la 
llei de la dependència. 

Consell d’Educació
I no acaba aquí: hi ha pro-
jectes intergeneracionals 
que lliguen nens i gent gran; 
hi ha formació específica 
per als professionals, i hi ha 
atenció a les famílies. 
Per fer més xarxa i millo-
rar la coordinació entre el 
conjunt de la la comunitat 
educativa, el ple municipal 
va aprovar el passat 7 de 
febrer el reglament del 
Consell d’Educació Muni-
cipal, un renovat espai de 
participació, que aplegarà 
mestres, famílies, alumnat, 
pedagogs i representants de 
l’Ajuntament. 

Aprendre tots junts i tota la vida
Educació per crear comunitat

PROJECTE

Tiana vol 
ser un poble 
educador 
per fomentar 
l’aprenenatge  
en totes les 
edats i crear 
nous vincles

INFÀNCIA

Un hort a 
l’escola bressol 
municipal

L’escola bressol El 
Més Petit de Tots ha 
estrenat aquest curs 
un hort, que duen 
els nens del centre, 
amb l’ajuda de 
familiars voluntaris 
i de l’Ajuntament. 
“A través de l’hort, 
transmetem valors 
com la constància, 
l’esforç i la cura de 
l’entorn, i fomentem 
el treball amb altres 
persones”, diu la 
directora Anna Bo-
nancia. Ara hi tenen 
espinacs, enciams, 
faves, cebes i cols.
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 N O T Í C I E S  B R E U S

El festival Tiana Negra s’escampa per tot el poble 

CULTURA

El festival Tiana Negra ha tornat amb èxit de públic. El dissabte 21 de desembre, la Sala Albéniz va acollir presentacions 
de novel·les, taules rodones sobre el gènere negre, còmics i novel·la juvenil. I, aquest cop, les activitats van començar ja 
la setmana abans amb un joc de pistes pels comerços, una obra de teatre i una ruta del crim multitudinària. AJ TIANA

La Festa dels Racons organitza un concurs de cartells per 
anunciar la pròxima edició, el 14 de maig. Les obres s’han 
de presentar abans del 24 de març, i les bases són a fes-
tadelsracons.wordpress.com. El guanyador s’endurà 100 
euros en vals de compra per a les botigues del poble.

La cantant, productora i compositora tianenca Victòria 
Riba, coneguda com a Vicco, va quedar tercera al festival 
Benidorm Fest, només per darrere de Blanca Paloma i 
Agoney, i la cançó “Nochentera” va ser la preferida del 
jurat demoscòpic. Desenes de persones es van reunir a la 
Sala Albéniz la nit del 4 de febrer per seguir la gala i donar-
li suport, en una festa organitzada per l’Ajuntament, amb 
l’animació de l’Edu i el Marcel. SERGI BERLANGA

Tiana vibra amb Vicco
Tercera, al Benidorm Fest

Nou concurs de cartells per 
a la Festa dels Racons

FESTES

L’Ajuntament de Tiana ha fet actuacions per mi-
llorar l’accessibilitat a la via pública. Ha instal·lat 
senyalització reflectant a les pilones de cals 
Frares (a dalt). També ha adaptat els passos de 
vianants a la Virreina. I ha pintat els graons del 
passatge Moragas (a baix), que dona al carrer 
del Centre, i els de la plaça Salvador Espriu, de 
la Ciutadella, per evitar caigudes.

Obres per millorar 
l’accessibilitat

VIA PÚBLICA
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 C U L T U R A

Una trentena 
d’entrevistes 
es resumiran 
en un vídeo 
documental 
que es podrà 
veure a l’abril

Preservar la memòria 
Documental històric de la 
Tiana del segle passat

HISTÒRIA

Una trentena de persones 
grans de Tiana han expli-
cat davant d’una càmera 
com era el poble que ells 
van conèixer de joves. Les 
entrevistes, d’una hora de 
durada cadascuna, es con-
servaran senceres a l’Arxiu 
Municipal i a la Biblioteca 
Can Baratau per preservar 
la memòria oral. I se’n farà 
un resum en un documental 
que s’estrenarà, amb catifa 
vermella inclosa, el dissabte 
1 d’abril a la Sala Albéniz. 

Història menuda
Els entrevistats expliquen 
el que no surt als llibres 
d’història: com era la Tiana 
quotidiana, quines festes 
s’hi celebraven, com vestia 

la gent, com es guanyaven la 
vida... És la història menuda 
del poble, que, amb aquest 
projecte, quedarà preserva-
da per sempre. 
Entre els entrevistats, hi 
ha tianencs i tianenques 
de naixement, d’altres que 
van arribar al poble com a 
estiuejants, i també perso-
nes vingudes amb la primera 
onada de migració dels anys 
50 i 60.
Hi ha el Joan Planas, que té 
100 anys, i que és l’home 
més gran del poble. Hi ha 
diversos extreballadors de 
l’Ajuntament, que expli-
quen com eren els diferents 
alcaldes. Hi ha les filles del 
Frasquito, l’antic fotògraf de 
Tiana. I hi ha l’Enric Canals, 

Una trentena de persones grans de Tiana han estat entrevistades per guardar les gravacions i fer-ne un documental. AJ TIANA

HISTÒRIES 
PERSONALS

MAGDALENA LA 
PLANXADORA
El documental recull 
el testimoni de per-
sones com la Mag-
dalena, coneguda a 
Tiana com la planxa-
dora, perquè, durant 
anys, es va dedicar a 
planxar roba. 

“FER COMPANYIA A 
LA SENYORA”
Va arribar a Tiana 
amb la seva germana 
per treballar a casa 
d’uns estiuejants. La 
Magdalena s’ocupava 
de “fer companyia a 
la senyora”. 

TRAMVIAIRE
Al poble, la Magda-
lena va conèixer el 
tramviaire, de qui es 
va enamorar i es van 
casar. “I això que els 
tramviaires tenien 
molt mala fama”, 
recorda. 

periodista i hisotriador, que 
ha pogut explicar molt bé els 
fets històrics de la postguer-
ra i la Transició. 
El resultat és un retrat poliè-
dric de la Tiana del segle XX.
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 H A B I T A T G E

L’empresa concessionària 
dels pisos de protecció ofi-
cial de Can Gaietà, Visoren, 
ha cancel·lat finalment els 
rebuts abusius que havia 
enviat a 69 famílies de Tiana. 
Els pisos, de promoció 
pública, tenen la calefacció 
centralitzada. L’empresa 
va exigir als llogaters el 
pagament d’uns rebuts 
per l’augment de preu dels 
consums del 2022 de forma 
retroactiva. En alguns casos, 
pujava a més de 1.000 euros.

Front comú d’alcaldes
Després de les queixes 
dels veïns i de la pressió 
dels ajuntaments, Sermavi, 
empresa subcontractada 
per Visoren, ha reconegut 
en una carta el “profund 
malestar” que han ocasionat 
les pujades, s’ha compromès 
a no cobrar els rebuts, a 
tornar els diners als que ja 
els havien pagat, i a noti-
ficar els nous preus per al 
2023 abans de començar a 
cobrar-los. 
A més de Tiana, Visoren té 
pisos a Esplugues, Bigues i 
Riells, Sant Fost de Camp-
sentelles, Calaf i Canet. En 
total, hi ha unes 250 famílies 
afectades.
En primer lloc, l’Ajuntament 
de Tiana es va posar a 
disposició del veïnat, i els 
va oferir suport legal per 

VISOREN

canalitzar les reclamacions. 
Després, es va formar un 
front comú d’alcaldes dels 
municipis amb pisos de 
Visoren, tots amb la mateixa 
problemàtica. En una reunió 
a Esplugues, es va acordar 
encarregar una auditoria 
sobre la gestió de l’empresa 
“per carregar-se de raons ju-
rídiques”. L’auditoria també 
haurà de determinar si els 
possibles augments de preu 
per al 2023 estan justificats. 
Els ajuntaments han posat 
el cas a mans de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya 
i de l’Agència Catalana de 
Consum, que ja ha obert una 
investigació. Els alcaldes es 
reuniran amb la Generalitat 
els pròxims dies. 

Aturats els
rebuts abusius
L’Ajuntament, al 
costat dels veïns 
de Can Gaietà 

A dalt, reunió de veïns afectats a Can Riera. Al mig, reunió 
d’alcaldes. I, a baix, visita a l’edifici. AJ TIANA

CONTROL DEL MANTENIMENT

QUEIXES DELS VEÏNS
Coincidint amb el con-
flicte pels rebuts, els re-
sidents als pisos de Can 
Gaietà van expressar a 
l’Ajuntament el malestar 
per l’estat de conserva-
ció de l’edifici. El bloc 
és relativament nou (no 
arriba a 10 anys) i no té 
problemes estructurals, 
però hi havia problemes 
que feia temps que 
s’arrossegaven.

ASCENSORS
Els dos ascensors no 
havien passat la revisió 

des del juliol del 2016, 
faltaven extintors, i hi 
havia moltes bombe-
tes foses dins i fora 
de l’edifici, als espais 
comuns. I així fins a 25 
incidències.

MANS A L’OBRA
“Ens hem posat 
en contacte amb 
l’empresa, mantenim 
un control constant, 
moltes coses ja s’han 
resolt, però insistirem 
perquè tot s’acabi 
fent”, diu la regidora 
Núria Amado.

L’Agència 
Catalana de 
Consum ja 
ha obert una 
investigació 
i hi ha una 
auditoria en 
marxa
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Isaac Salvatierra, l’actual alcalde 
de Tiana, tornarà a encapçalar la 
candidatura de Junts per Tiana 
a les eleccions municipals del 
28 de maig. Salvatierra és el cap 
visible del projecte de l’agrupació 
d’electors que fa quatre anys 
va guanyar les eleccions a tots 
els col·legis electorals i que des 
del mes d’abril lidera el projecte 
polític que treballa per acostar 
l’Ajuntament al poble per millorar 

la vida dels tianencs i tianenques. 
Encarem la nostra tercera cam-
panya electoral amb la il·lusió 
d’estar tirant endavant el nostre 
projecte compartit de poble i 
amb l’experiència que ha fet de 
l’agrupació d’electors la força 
guanyadora. També amb la volun-
tat de saber copsar el suport de la 
ciutadania per seguir treballant 
per Tiana, com ho estem fent, i 
encara millor, amb les aportacions 

que rebem cada dia de veïns i 
veïnes. 
Junts per Tiana tenim ganes de 
seguir treballant pel poble amb 
la tranquil·litat de tot un man-
dat per davant. Quatre anys per 
poder anar desplegant totes les 
polítiques públiques que formen 
el nostre programa, que donen 
forma al model de poble, posant les 
persones al centre. Tenim el millor 
alcalde per fer-ho possible.

Vam advertir que els pressupos-
tos eren un perill i, malaurada-
ment, les dades ens van donant 
la raó. Desitjaríem anar errats. 
Vam avisar que hi havia parti-
des d’ingressos inassolibles i el 
govern  no va voler escoltar-nos. 
Alguna cosa en sabem, a ERC 
Tiana, de pressupostos, quan vam 
tancar l’exercici 2021 amb més de 
400.000 € de superàvit (que s’han 
pogut invertir el 2022), tot i ser 

un exercici marcat per la pandè-
mia, amb caiguda d’ingressos i 
despeses disparades, amb nete-
ges especials, ajuts a comerços, 
infermera municipal, etc. Bé, 
ara ja sabem que, en plusvàlues i 
impost de construccions (ICIO), 
s’han recaptat 700.000 € menys 
dels previstos. I el que és pitjor: el 
pressupost 2023 manté la previsió 
de recaptació per plusvàlua de 
803.000 € (un disbarat).  L’alcalde 

diu que s’ha de valorar el conjunt, 
que no coneixerem fins passades 
les eleccions. Però és inqüestiona-
ble que han ingressat gairebé un 
milió d’euros menys dels previstos. 
Això què significa? Doncs que, si 
hi ha pèrdues, es gastaran l’estalvi, 
al qual ERC Tiana hi ha contri-
buït molt, i que caldrà apujar els 
impostos per mantenir el ritme de 
despesa actual. Això sí, després de 
les eleccions... Salut i república!

Manifestem el compromís amb 
els veïns i veïnes dels habitatges 
d’HPO de Can Gaietà per trobar 
solucions a l’abús de l’empresa 
Sermavi S.L., que vol cobrar de 
manera retroactiva un increment 
desmesurat dels preus de l’energia. 
Consultat amb serveis jurídics,  
no es podria aplicar el cobrament 
retroactiu. L’increment genera-
litzat de preus té repercussions 
greus en les famílies i sobretot en 

les més vulnerables. L’Ajuntament 
no pot desatendre’ls en aquesta 
situació injusta. El govern de 
Tiana hi ha de posar totes les eines 
disponibles jurídiques i tècniques. 
S’ha demanat de manera cautelar 
que se suspengui immediatament 
el cobrament i que justifiquin 
l’actualització de preus, focus de 
discrepància, i la pretesa aplicació 
retroactiva dels nous imports. 
Les properes accions han d’anar 

encaminades a reforçar jurí-
dicament el posicionament de 
l’Ajuntament i a col·laborar amb al-
tres municipis afectats per actuar 
i consensuar els passos a seguir. 
Exigim que es resolgui al més aviat 
possible la falta de manteniment 
dels espais comuns i les condicions 
d’habitabilitat. 
Quan acabi la concessió a Visoren, 
l’edifici ha de retornar en perfec-
tes condicions a l’Ajuntament. 

Vagi per endavant que, des de 
Junts per Catalunya Tiana, creiem 
que l’habitatge és un dret fona-
mental. No entenem que hi hagi 
grups de convivència, famílies del 
tipus que sigui, joves, grans, mono-
parentals, amb nens, sense nens, 
que no tinguin un sostre on viure 
amb condicions. Però, per altra 
banda, volem posar de manifest 
que les ocupacions il·legals delin-
qüencials són un greu problema 

que complica la vida als veïns que 
la pateixen i provoca un sentiment 
d’impotència a molts dels nostres 
ajuntaments i alcaldes perquè no 
tenen eines per restablir la convi-
vència. Aquestes ocupacions són 
utilitzades sovint per màfies que 
s’aprofiten de les persones més 
vulnerables perquè sovint saben 
que el propietari no farà res. Des 
de Junts per Catalunya Tiana, re-
clamem una major dotació econò-

mica per als ajuntaments i fem una 
crida als tribunals de justícia i a la 
fiscalia de Catalunya perquè im-
plementin i apliquin, com ja fan en 
altres països europeus, protocols 
que permetin uns tràmits ràpids i 
efectius per desallotjar l’immoble 
ocupat il·legalment en un màxim 
de 48 hores perquè, llastimosa-
ment a Tiana també hem tingut 
alguns episodis d’ocupació il·legal.
Volem sobretot un poble segur.

Isaac Salvatierra, candidat a les eleccions

El pressupost municipal

Habitatges HPO Visoren

Ocupacions conflictives i delinqüencials

 G R U P S  M U N I C I P A L S G R U P S  M U N I C I P A L S
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El club de les mil potes fa 40 anys
CLUB EXCURSIONISTA TIANA

Fa 40 anys un grup de 
joves que sortien del cau, 
l’agrupament escolta, volien 
continuar trobant-se per fer 
sortides de muntanya, i van 
crear el Grup Excursionista 
Tiana. El col·lectiu va man-
tenir la denominació fins al 
2001. Llavors, es va registrar 
oficialment com a entitat, 
va adoptar el nom de Club 
Excursionista Tiana (CET) i 
va passar a formar part de la 
Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya. 
 
Més de 250 socis i sòcies 
La presidenta del club, Núria 
Minoves, el defineix com 
“una entitat que va néixer 
a partir d’un grup d’amics i 
ha anat creixent”. Ara tenen 
254 persones associades i 
són un autèntic paraigües 
gegant, d’on pengen tota 

mena de disciplines espor-
tives relacionades amb la 
muntanya i la natura. 
 
Fer comunitat 
El club aprofita aquesta 
diversitat de disciplines per 
intentar acostar-les a tots 
els associats o, com a mínim, 
que tots puguin conèixer 
l’experiència de qui les 
practica. Per exemple, fa un 
temps, el soci Ricard Vinaixa 
va fer una xerrada on va 
explicar les seves anècdotes 
com a corredor d’ultratrails, 
és a dir de curses de mun-
tanya de llarga distància. 
I és que el perfil de perso-
nes que formen la família 
del CET és molt divers. 
Des d’autèntics animals de 
l’esport fins a persones que 
es troben un cop al mes amb 
els amics de tota la vida per 

1 2 3

4 5

fer sortides. El club organit-
za per als socis dues sortides 
al mes: una entre setmana 
(un dijous) i una altra en cap 
de setmana. 
 
Unió amb altres entitats 
Més enllà de la seva activitat 
interna, el CET aquests anys 
també ha intentat casar amb 
altres col·lectius. 
Van anar a ballar una sar-
dana al capdamunt d’una 
agulla de Montserrat, amb 
el grup sardanista. I ara 
s’han aliat amb l’escola de 
música per fer Les veus de 
la terra. Volen cantar vuit 
cançons en les vuit llengües 
de la península ibèrica fent 
espeleologia, és a dir, dins de 
coves. L’objectiu és fer “un 
clam per a la diversitat de 
les llengües, un crit des de 
l’interior de la terra”. 

ÀLBUM
1 El CET té molts 
membres que 
es dediquen a 
l’escalada a dife-
rents nivells. CET 
2 La marxa aquàti-
ca, una altra expe-
riència. CET
3 Volen cantar en 
coves fent espe-
leologia. CET
4 L’esquí de mun-
tanya és una de 
les activitats es-
trella de l’hivern. 
CET
5 Sortida de sen-
derisme. CET

Es va fundar 
com un grup 
d’amics i ara 
ja són més de 
250 associats

 E N T I T A T S
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MARTA PIRÓ IBÁÑEZ METGESSA DE FAMÍLIA DE TIANA DURANT MÉS DE 20 ANYS

“Conèixer famílies senceres és 
un luxe que vaig viure a Tiana”
La Marta és un dels rostres 
més coneguts a Tiana. Hi ha 
fet de metgessa de capçalera 
durant més de vint anys, i 
això ha fet que per la seva 
consulta hi hagin passat 
avis, fills i nets de moltes 
famílies. Va començar a 
treballar al consultori de 
Tiana el gener del 2002 i no 
en va marxar fins al maig 
del 2022. Després de dues 
dècades com a metgessa de 
referència al municipi, fa 
nou mesos que va canviar 
d’aires per assumir la plaça 
de cap clínic de l’àrea bàsica 
Morera-Pomar, a Badalona.

La proximitat tianenca
De Tiana, en guarda bons re-
cords. En destaca la proximi-
tat —“és un poble”— i “la sort” 
de poder conèixer famílies 
senceres: “Saber quin és 
l’entorn familiar dels pa-
cients és un luxe i també és 
important per fer diagnòs-
tics més acurats”. I ha tancat 

l’etapa a Tiana convençuda 
d’haver aconseguit establir 
“una relació de confiança 
entre metgessa i pacient”. 
De fet, només li queda una 
espina clavada: “El comiat va 
ser molt ràpid i no em vaig 
poder acomiadar de tothom 
com hauria volgut. Vaig no-
tar que la gent estava molt 
contenta amb mi i això va 
ser súper enriquidor a nivell 
personal”.

El record inesborrable
L’última etapa de la Marta 
al consultori de Tiana no va 
ser gens fàcil. Com a tots els 
centres del país, el personal 
sanitari de Tiana va haver 
d’afrontar la pandèmia per 
la covid-19, que es va allar-
gar anys. 
La Marta en recorda “fases 
molt diferenciades”. En 
l’esclat del virus i el confi-
nament total, assegura que 
ningú va tenir temps de pen-
sar massa: “Va venir d’un dia 

per l’altre, ens vam arreman-
gar sense reflexionar sobre 
què ens venia a sobre. Ens 
va servir per adaptar-nos a 
la no presencialitat i a fer-ho 
tot per telèfon. D’entrada 
generava força inseguretat, 
però vam acabar notant que 
la veu també ens aportava 
molta informació no verbal 
del pacient”.  
En canvi, les següents ona-
des sí que van ser més dures 
d’afrontar: “Va ser un uf, uf, 

uf, ja hi tornem a ser. Havíem 
quedat molt cansades, ho 
teníem molt present i va ser 
tot molt estressant perquè, 
darrere de la feina, hi havia 
molt esforç emocional”.

El canvi d’aires
La Marta feia temps que 
tenia “inquietud” per afron-
tar nous reptes: “No va ser 
difícil presentar-me quan 
va sortir la plaça a Badalo-
na, però és evident que va 
ser un trencament i mai és 
senzill d’afrontar”. 
Ara, a Morera-Pomar, com-
bina la tasca assistencial —el 
que ha fet tota la vida— amb 
una part de gestió. Reco-
neix que, a Tiana, va deixar 
enrere pacients i que encara 
ara els enyora, com també el 
grup humà amb qui tre-
ballava. I li falten paraules 
per agrair a tots, pacients i 
companyes, la confiança que 
li han transmès durant vint 
anys.

Després de 
20 anys com 
a metgessa 
a Tiana, se 
n’ha anat a 
treballar a 
Badalona

 T I A N E N Q U E S


